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ZE SŁOWA BOŻEGO NA IV NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 
1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ps 23,1-6; Ef 5,8-14; J 8,12b; J 9,1-41 

Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowie-
ka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego 
zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się 
urodził niewidomym - on czy jego rodzice? Jezus 
odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice 
jego, ale /stało się tak/, aby się na nim objawiły 
sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, 
który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi 
noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo 
jestem na świecie, jestem światłością świata. To 
powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto 
ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł 
do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam - co 
się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył 
się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przed-
tem  widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to 
nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzi-
li: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest  
 

tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja 
jestem. Mówili więc do niego: Jakżeż oczy ci się 
otwarły? On odpowiedział: Człowiek zwany Je-
zusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł 
do mnie: Idź do sadzawki Siloam i obmyj się. 
Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. 
Rzekli do niego: Gdzież On jest? On odrzekł: 
Nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, 
niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. 
A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i 
otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze 
pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powie-
dział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmy-
łem się i widzę. Na to odpowiedzieli mu: Wie-
my, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, nato-
miast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicie-
lem Boga i pełni Jego wolę. 

(J 9,1-41) 

KOMENTARZ 
Dzisiejsza ewangelia ukazuje nam 

Chrystusa jako Specjalistę od chorób ciała i 
duszy, który włącza światłość tam, gdzie 
jest ciemność. Tak było w przypadku 
człowieka niewidomego od urodzenia. 
Obmycie w sadzawce Siloe stało się dla 
niego początkiem nowego życia. W środę 
popielcową uczestniczyliśmy w ważnym 
dla nas obrzędzie posypania głów popio-
łem, który przedtem został poświęcony, 
czyli pokropiony wodą. Kiedy popiół 
zmiesza się z wodą powstaje błoto. W dzi-
siejszej ewangelii Chrystus także zrobił 
błoto ze śliny i otarł nim oczy niewidome-
go, żeby przejrzał. Kolejna Niedziela na  
 

drodze do Świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego jest dla nas przypomnieniem, że 
wielki post jest czasem danym nam po to, 
abyśmy odzyskali wzrok. Człowiek, który 
ma świadomość tego, że jest prochem i po-
piołem przybiera postawę zgody na siebie, 
a więc stara się być bezwzględnie szczery i 
prawdziwy wobec siebie a przede wszyst-
kim wobec Boga nawet jeśli widzi tylko w 
sobie proch i popiół. Niemożliwe jest po-
znanie Boga, dopóki nie widzi się siebie 
samego w prawdzie. To nie ślepota jest 
największym kalectwem człowieka, lecz 
hipokryzja, która zaślepia obraz tego, kim 
naprawdę się jest. 

Ks. Wojciech Kuliński  
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KONKURS DLA DZIECI 

Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w następną niedzielę przed Mszą 
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE: Jak nazywa się sadzawka, w której Chrystus kazał obmyć się niewido-
memu? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

ODKRYJ SKARB MSZY ŚWIĘTEJ 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

Udzielanie błogosławieństwa zna-
kiem krzyża wydaje nam się oczywiste, 
ale to dopiero średniowieczny zwyczaj. 
Starą i zarazem powszechną formą bło-
gosławienia jest nałożenie rąk. Jest ono 
nadal stosowane, jednak nie przy każdej 
okazji. Uproszczoną formą nawiązującą 
do tego zwyczaju jest modlitwa z wyło-
żonymi rękoma, którą kapłan odmawia 
nad ludem w trakcie błogosławieństwa.  

Błogosławieństwo ma za zadanie 
rozwiązać wspólnotę Eucharystyczną, 
dlatego inną nazwą błogosławieństwa 
jest „rozesłanie”. Rozwiązanie wspólnoty 
kończy się wezwaniem „Idźcie w pokoju  
Chrystusa”. To wezwanie nie jest wcale 
pobożnym pożegnaniem się ze 
 

wspólnotą, ale jest to przedstawienie mi-
sji uczestnikom liturgii. Ten pokój, który 
otrzymali podczas Mszy Świętej, mają 
zanieść innym ludziom. Mają świadczyć 
o tym, co otrzymali podczas Eucharystii.  
Po błogosławieństwie kapłan całuje oł-
tarz. Nie chodzi tutaj o pocałunek stołu, 
ale pocałunek Tego, którego ten stół 
symbolizuje, czyli samego Chrystusa. 
Możesz w tym momencie w sposób du-
chowy razem z kapłanem całować Chry-
stusa dziękując mu za otrzymane łaski. 
 

Ks. Andrzej Lojtek 
 

MYŚL NA TYDZIEŃ 
 

To nie grzesznik wraca do Boga,  
prosząc go o przebaczenie,  

ale to sam Bóg biegnie za grzesznikiem  
 i przyprowadza go do siebie.  

 

Św. Proboszcz z Ars 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dzisiaj rozpoczynają się w naszej 

parafii rekolekcje wielkopostne, które 

poprowadzi o. Ekspedyt Osiadacz 

OFM (o. bernardyn) z sanktuarium 

pasyjno-maryjnego w Kalwarii Ze-

brzydowskiej. 

Plan rekolekcji: 

• Msza Św. z nauką dla dorosłych 

– w poniedziałek, wtorek i środę o 

godz. 9:00; 18:00 i 19:30. Młodzież 

zapraszamy na nauki o 19.30. 

• Spowiedź – w poniedziałek, wto-

rek i środę od 8:30 i od 17:30. 

2. Serdecznie zapraszamy na nabo-

żeństwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa – w piątki o 

godz. 7:30, 16:30 (dla dzieci) 18:30 i 

19:30 (dla młodzieży); 

• Gorzkie Żale – w niedziele o 

godz. 17:00.  

3. Księga Abstynencji, do której można 

wpisać się, deklarując czas własnej 

abstynencji, wyłożona jest pod chó-

rem. 

4. W tym tygodniu przypada I sobota 

miesiąca – różaniec wynagradzający 

Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 

7:30, Msza Św. wynagradzająca o 

godz. 8:00, a po niej pierwszosobotnie 

rozważanie. 

Kapłani odwiedzą chorych z posługą 

sakramentalną w sobotę przed świę-

tami – 9 IV.  

5. We wtorek, 4 IV o godz. 19.30 za-

praszamy na katechezę dla dorosłych. 

Temat spotkania: „W krzyżu osłoda, w 

krzyżu ochłoda - kolejne promienie z 

krzyża”. 

6. Są jeszcze wonne miejsca na piel-

grzymkę z okazji 100. rocznicy obja-

wień Maki Bożej w Fatimie w dniach 

od 10 do 21 maja. Więcej informacji w 

zakrystii. 

7. Pod chórem wyłożone zostały kartki 

z modlitwą duchowej adopcji kandy-

data do bierzmowania. Każda kartka 

zawiera imię jednego z kandydatów, 

za którego można podjąć modlitwę 

przez cały miesiąc – aż do dnia bierz-

mowania, które odbędzie się 27 kwiet-

nia. Odmawia się dowolną modlitwę 

lub podaną na karteczce w intencji da-

nego kandydata. Zachęcamy do włą-

czenia się w to modlitewne dzieło. 

8. Polecamy uwadze prasę katolicką: 

Gość Niedzielnego, Niedzielę i biuletyn 

parafialny Ave Maria za dowolną ofia-

rę. 

9. Polećmy Miłosierdziu Bożemu dro-

gich nam zmarłych: ks. Jerzego, bu-

downiczych, dobrodziejów naszego 

kościoła. Dobry Jezu, a nasz Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
 

 NIEDZIELA, 26 MARCA 2017 R. – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

6.30 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 
8.00 † Irena i Stanisław Wojciechowscy oraz Irena i Kazimierz Jagodzińscy 

9.30 
1) † Krystyna w 1 rocznicę śmierci oraz rodzice, brat i zmarli z rodziny 
2) Dziękczynna z okazji 50 rocznicy ślubu Marii i Stanisława Konnak z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę MBF na dalsze lata życia 

11.00 Za Parafię 

12.30 

1) Dziękczynna z okazji 50 rocznicy ślubu Ewy i Janusza Laskowskich z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę MBF na dalsze lata życia 
2) † Rodzice: Halina i Marian Siwiec oraz zmarli z rodziny: Jan, Kazimiera (k), Petronela i 
Kazimierz 

14.00 † Mieczysław Wójtowicz w 2 rocznicę śmierci 
18.00 † Stefan Lament w 1 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

19.30 
Dziękczynna z okazji 50 rocznicy ślubu Janiny i Edmunda Bugajskich z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę MBF na dalsze lata życia 

 PONIEDZIAŁEK, 27 MARCA 2017 R. 

7.00 † Wanda Piechocińska 

9.00 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

18.00 † Jan, Marta, dziadkowie z obojga stron 

19.30 † Halina Łępicka w 2. rocznicę śmierci 

 WTOREK, 28 MARCA 2017 R.  

7.00 † Tadeusz w 10. rocznicę śmierci oraz Stanisława (k) 

9.00 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

18.00 † Paweł Kuchto w 6. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

19.30 † Zdzisława Dylicka w miesiąc po śmierci 

 ŚRODA, 29 MARCA 2017 R. 

7.00 † Wojciech Kacprzycki 

9.00 † Stefan w 15. rocznicę śmierci, Irena i zmarli z rodziny 

18.00 † Franciszek, Łucja, Maria Lewandowscy i zmarli z ich rodzin 

19.30 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

 CZWARTEK, 30 MARCA 2017 R.  

7.00 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

8.00 O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

18.00 
1) † Edmund Michalski w 12 rocznicę śmierci 
2) † Teresa Sobieszek – intencja od siostry Barbary z mężem 

19.00 
1) O Boże błogosławieństwo dla siostry Iwony  
2) † Anna Grażyna Masłowska w 9. rocznicę śmierci 

 PIĄTEK, 31 MARCA 2017 R.   

7.00 † Bronisław Kalinowski 

8.00 † Rodzice: Felicja i Herbert, Dziadkowie: Marianna i Franciszek Miaskowscy 

18.00 
1) † Jan Lewandowski w 15. rocznicę śmierci 
2) † Helena, Paweł, Jan, Kazimiera (k) 

19.00 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MBF 
dla całej rodziny i szczęśliwe rozwiązanie dla Ewy 

 SOBOTA, 1 KWIETNIA 2017 R.  

7.00  

8.00 Msza Święta wynagradzająca 

18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski dla Barbary i dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MBF 

19.00 
1) † Mama Helena i rodzeństwo 
2) Dziękczynna z okazji 55. urodzin Małgorzaty i 60. urodzin Andrzeja z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę MBF dla całej rodziny 

 
 


